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„АЖ 3-ПІД КАВКАЗУ П0САМI КАРПАТИ З УСІX КІНЦІВ ПІДНОСИТЬСЯ НАРОД' 
ЗВЕРНЕННЯ 

Патріярxа Київського і всієї України Мстислава до 
українського народу та всіx людей доброї волі, яь:пм дала 

притулок наша українська земля 

Дорогі й улюблені брати і сестри у Xристі! 
Рівно рік тому здійснились віковічні мрії нашого 

народу — Україна стала соборною, вільною і ні від кого не 
залежною самостійною державою. 

Здійснились і віковічні мрії православних x ристиян-
українців, які вірили, що Господь не забуде ТІ'ЯX, XТО 
віддавав життя своє за віру Христову та за ук| )аїнську 
християнську державу. 

Ніякі тортури, ніяке насилля не змогли вирвати цієї 
віри з їхніx душ і сердець. Вони і в останню тяжк\ у хвилину 
не відцурались Господа і Його заклику: „Будьте и ідважні 
- я переміг світ" (Iоан, 16/З5). 

І зглянувся Господь, і дав українському народові 
місце серед вільних народів світу. Відродилас;я: з волі 
Божого Промислу і Українська Автокефальна I1рісівослав-
на Церква. 

Вітаємо з цим великим святом першого вільінообрано 
го нашого Президента, Вельмидостойного ЛIеоніда 
Кравчука. Нехай Боже благословення буде постіIй v̂ o з ним 
та допомагає йому в його великому й нелегкоміу труді. 

Кличемо благословення Боже і на тиx, xто ні - будучи 
українцем, вирішив розділити свою долю з долею нашого 
народу, щоб разом з ним готовитись увійтіі в XXІ 
століття озброєними взаємною любов*ю і пошаною^ 

Нашому народові нічого легко не давалxась. Його 
сусіди не раз намагалися перетворити його у вічн ого раба. 
А він не здавався! Від нього забрали все: історіVО, мову, 
національно свідому еліту, Церкву, землк'). .. а він 
не здався! 

Тож з нагоди цього великого свята я і очолена мною 
Церква - ієрархи, духовенство і вірні — \ще тільки 
призиваємо Боже благословення на українськиіі народ і 
його провідників, але запевняємо Вас, дороіг^ Брати і 
Сестри, идо ми будемо з усіма Вами розділяти всі л руднощі 
в будівництві нового життя та разом з Вами рад1(ітимемо 
успіхам і досягненням в усіx галузях нашого існування. 

Наші батьки, діди і прадіди заплатили CBO*mt життям 
за гідність і велич свого народу та за свою ^^млю — 
батьківщину. З пам'яттю про них і з любов'ю один до 
одного і до ближнього свого, крокуймо спільно 1\\о Богом 
благословенної мети, до щастя й добробуту на нашій 
святій землі. Нехай народи всього світу відчуж)ть нашу 
християнську любов до них. 

Зичу мудрости, сили й витривалости тобі, укрVаїнський 
народе, і твоїм провідникам! 

Нехай же на віки вічні буде благословенним д гнь 24-го 
серпня 199І року Божого! Амінь! 

t М4с*тислав 
Патріярx КVіївський 

і всіє ї \'країни 

Армія переходить на держави)^ мову 
Київ. ~ Як повідомило 

Українське радіо, першою 
військовою частиною, яка 
почала користуватися дер
жавною мовою, стала зе-
нітно-ракетна частина про
типовітряної оборони зброй 
них сил України, яка розта
шована в Миколаєві. 

Там не чекали коли завер
шиться випрацювання вій
ськової термінології укра
їнською мовою, а поступо
во впроваджують ї*ї в служ

бове користування., На по
чесному місці в ши'x порт
рет Тараса Шевчеі :іка. На 
запитання кореспо;\ здентів, 
чому саме Шевченк\ові від
дано перевагу, коь іандир 
Михайло Гладун ВГЇДПОВІВ: 
„Політики приxодя'гь і від
ходять, а рідна зем ля, яку 
оспівав Великий Кс ^бзар, і 
рідне небо, заxища-ш яке 
покликані війська пр ютипо-
вітряної оборони, - - кате
горії вічні". 

На ЮМПЗ переведено теренові ігри 
1ст Четем, Н. Й. (О, Ку

зьмович). - У пополудне
вих годинаx середи, 19-го 
серпня, у дальшій програмі 
Ювілейної Міжкрайової 
Пластової Зустрічі (ЮМ
ПЗ-92) на Пластовій Оселі 
„Вовча Тропа'\ курінь Ула-
ду Старших Пластунів (УС 
П) „Xмельниченки" перевів 
з юнацтвом теренову гру. 

Після проголошення пер-
шунів і вечері відбулася під 
зоряним небом забава для 
юнацтва з програмою, яку 
виконала Віка зі своєю гру

пою. 
У четвер, 20-го серпня, всі 

учасники таборів Уладу 
Пластового Юнацтва (УП~ 
Ю) та Уладу Пластового 
Новацтва (УПН) у спорто-
виx одягаx зібралися на 
площі, де після піднесення 
прапорів і відспівання гим-
нів продефілядували перед 
проводом зустрічі та розпо
чали спортові змагання. 

У п'ятницю, 21-го серпня, 
відбувся вечір пісні і танку у 
виконанні пластового юна
цтва. 

У Боснії згинув другий вояк 
української армії 

Сараєво, Боснія. — Аґент 
ство Ассошієйтед Пресе 
повідомило, що в четвер, 20
го серпня, загинув від кулі 
снайпера вояк українського 
батальйону, який вxодить у 
мирові сили Організації 
Об'єднаних Націй. Корес
пондентові АП не вдалось 
довідатись про ближчі об-

КОЛО 10,000 ВЕТЕРАНІВ У ПА СВЯТКУВАЛИ В КИЇВI 

До Києва прибуло понад І0,000 ветеранів У ПА і ОУН для відзначення 50-річчя 

Київ. — Як інформують 
газети в Україні з 10-го 
серпня на святкування 50-
річчя Української Повстан
ської Армії в столицю Ук
раїни прибуло коло 10,000 
feetepaHii УПА з багать0?I 

областей України та з дія-
спори. Два вихідні дні, .8- го і 
9-го серпня, - Київ був 
переповнений старші ІМИ 
вже віком колишніми 1воя
ками, членами ОУН і сло-
магаючимн т^ШіМ. ДД шМ 

з них прибули з Сибіру, а 
чимало колишніx підпіль
ників приїхали не тільки із 
3'єднаних Стейтів Америки 
і Канади, але аж з Австра~ 

(Вшиіитиия на crop. З) 

ставини вбивства, а коман
да батальйону відмовилась 
назвати прізвище забитого. 

Вояк вийшов з касарні, не 
надів на себе охоронної 
камізельки, а куля снайпера 
попала у вищу частину 
хребта з лівого боку і заче
пила серце. Касарня, біля 
якої був убитий українсь
кий вояк ~ вже другий ~ 
перебуває від кількох днів 
під обстрілом снайперів. 
Спосатерігачі не виключа
ють можливости, що воро
жі до України чинники 3у
мисно натикали довкола 
касарень снайперів, щоб 
по одному їх вистрілювати і 
викликати незадоволення в 
Україні. 

Не можна виключати 
можливости, що Президент 
Леонід Кравчук зарядить 
відтягнення із Сараєва ук
раїнського батальйону, як 
випадки будуть повторюва
тися. 

РІЧНИЦЯ в ГАНТЕРI 

Гантер, Н, Й. - Україн
ська громада Гантеру і око
лиці відзначить першу річ
ницю відновлення незалеж-
ности української держави в 
неділю, 30-го серпня, кон
цертом, що відбудеться в 
год. 12:З0 по полудні в 
„Ґражді". В програмі допо
відь о. С. Саболя, ЧСВВ, з 
Воррен,Миш.̂ сольо Романа 
Цимбали, співака Львівсь
кої опери, при фортешново-
му супроводі Марії Цимба
ли, та рецитація д-ра О. 
Кмети. 

Гюстон, Тек, - Аґент-
ство Ассошієйтед Пресе й 
інші засоби масової інфор
мації повідомили про закін
чення конвенції Республі
канської партії, а комента
тори проаналізували зак
лючну промову діючого 
Президента 3'єднаних Стей 
тів Америки і кандидата цієї 
партії на президента у ви
борах в листопаді цього 
року. 

Виступившк ''етвер вве-
чорі, 20-го сер д, прези
дент зробив перекрій полі
тичної і соціяльної політи
ки республіканців на протя
зі І2 років влади в Білому 
Домі, але також накреслив 
пляни піднесення і скріплен
ня економіки, поліпшення 
системи здоровельного за
безпечення, виховання і 
шкільництва, боротьби зі 
злочинами, а також торк
нувся перспектив закордон
ної торгівлі у світлі підпи
саного торговельного дого
вору з Канадою і Мехіко. 

Президент Дж. Буш при
гадав делегатам і гостям 
конвенції, про великі і гли
бокі переміни в світі, про 
виграну холодну і горячу 
війну, зникнення з карти 
світу комуно-московської 
імперії, що було не ДОПО-
думання ще три роки тому. 
Престиж Америки, на його 
думку зріс у світі до небува
лих меж, демократична сис
тема ЗСА користується ве
ликою популярністю серед 
вільних і щойно звільнених 
3-під комунізму народів, 
життєвий рівень, економі
ка, індустрія, торгівля тощо 
стоять найвище у світі, не 
зважаючи на тимчасову ре
цесію і сповільнення еконо
міки. 

„Ніхто сьогодні зі спра
ведливих аналітиків не мо
же протиставити хиб рес

публіканців з хибами рані-
шиx демократичних адмі
ністрацій, які призвели були 
на край пропасти не тільки 
свою країну, але також за-
приязнені країни демокра
тичного світу". Він критику
вав демократичного канди
дата за те, що він у своїй 
заключній промові на кон
венції Демократичної партії 
в Ню Йорку присвятив дос
лівно не цілих дві хвилини 
закордонній політиці і проб 
лемам перемін, тобто вста
новленні миру, свободи і 
справедливости в усіx дос
лівно частинаx земної кулі. 

Дж. Буш проголосив та
кож зниження федеральних 
податків, у противагу де
мократам, які проповіду
ють вже віддавна підвишку 
податків, бож програми со-
ціяльного порядку, які вони 
пропонують коштувати
муть американців трільйо-
ни долярів. Президент зак
ликав до зміни Конгресу, 
тобто до вибору більшої 
кількости республіканців, 
бо хіба ніхто не заперечить, 
що республіканському Уря
дові дуже тяжко працювати 
в атмосфері бльокування 
багатьох законопроектів 
демократичною більшістю. 

„3а ці всі вартості, мо
рального, духовного і мате-
ріяльного характеру та без
пеки, ми будемо боротися і 
до цього 3Магу закликаємо 
усіx чесних громадян ЗСА", 
— заявив Буш. 

Виступ президента Дж. 
Буша ентузіястично вітали 
делегати конвенції, підні
маючись на ноги декілька 
разів, бо, як заявив один з 
делегатів, „Америка заслу
говує на кваліфіковане лі
дерство, а таким лідером є, 
на мою думку, Джордж 
Буш". 

У першу річницю незалежности України 

24-ГО серпня наші брати і сестри в Україні та всі люди 
українського походження у всьому світі відзначатимуть 
першу річницю незалежности України. Сьогодні, напере
додні цієї історичної події, ми зібралися, щоб у спільній 
молитві під час Божественної Літургії принести подяку 
Господеві та молити Його, щоб Він і надалі дарував 
благословенну свободу народові, що живе на священній 
землі наших предків. 

Всього рік тому ввесь світ із захопленням стежив, як 
розпався репресивний, атеїстичний режим совєтської 
імперії. Це була безприкладна подія в історії людства. 
Відважні чоловіки і жінки, озброєні тільки вірою, ідеалами 
та переконаннями, зупинили танки і уможливили народ
ження цілої спільноти незалежних народів, разом з нашою 
любимою Україною. 

З того часу Україна стала на шлях демократії та 
зайняла повноправне місце на міжнародній арені. Але цей 
шлях буде важким, бо людям приxодиться вибороти 
поліпшення економіки країни та підвищення життєвого 
рівня народу - чоловіків, жінок, дітей. Однак ми впевнені, 
що з благословенням Всемогутнього Господа Україна 
переможе всі труднопді та стане процвітаючою демокра
тичною країною Сxідньої Европи. 

Сьогодні ми радіємо, що ієрархія нашої Церкви 
нарешті змогла повернутися до Львова і зайняти їй 
належне місце, і ми щиро дякуємо Господеві, а також 
Пресвятій Богородиці за Покров, яким Вона охоронила 
нашу Церкву та український народ. 

Роздумуючи над значенням подій минулого серпня, 
річницю яких ми святкуємо сьогодні, ми твердо віримо, 
що Боже Провидіння і Його сила добра разом з могутнім 
Омофором Пресвятої Богородиці перемогли диявольські 
сили та сили зла, звільнивши наш народ з кайданів неволі. 

Сьогодні, у цю історичну річницю, у радісній спільній 
молитві подякуймо Господеві. 

|Стефан 
Арxиєпископ-Митрополит 

t Володимир 
Єпископ — помічник 

ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ - УНС 

з Головної Канцелярії УНСоюзу інформують, 
що до Фонду Відродження України - УНС, вплину
ло від членів УНС до вівтірка, I8-го серпня 12,886 
ЧЄКІВ-дивіденд, відсотків від боргових зобов'язань і 

добровільних датків на суму 

3З2,687.66 

У ПЕРШУ РІЧНИЦЮ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

(Всеукртнське Євангельсько^Баптистське Братство) 

Дорогі в Xристі Iсусі Брати й Сестри! 
Спокій Божий Вам! 

Швидкими кроками зближається Перша Річниця 
проголошення незалежности України 24-го серпня 1991 
року. Цей день залишиться незабутньою датою в новітній 
історії українського народу, бо це день здобуття незалеж
ности України, за яким тужили, за який боролися, за яким 
виглядали і за який палко з сльозми на очах молилися наші 
прадіди, дідн, батьки і ми протягом усіx днів свого життя. 

Виликоласкавий Бог вислухав усі наші благання і 
зробив значно більше від того, про що ми просили й чого 
сподівалися: - Господь дав свободу українському 
народові без проливу краплі крови, щоб ми побачили й 
зрозуміли безмірну велич Божої ласки й доброти до 
нашого народу, щоб ніхто не xвалився, що це сталося 
через його заслуги, зусилля, боротьбу чи пролиту кров, а 
щоб усі однодушно сказали: „Не нам, Господи, не нам, але 
Йменню Своєму дай славу за милість Твою, за правду 
Твою!" (Пс. 115:1). Тому перша річниця проголошення 
незалежности України повинна бути особливим святом 
для всіx українців і на рідниx земляx, і в діяспорі. Xай цей 
день буде не лише днем великої радости й торжества, але 
зокрема, днем палкої подяки Господеві й днем прослав
лення Його святого імени за таке велике чудо, як Він 
учинив для нас за наших днів, на наших очах. 

І в своїx родинаx, і, як Божий народ, у своїx церкваx 
начежно відзначімо цей славний день - день скинен
ня ярма неволі, день виходу на волю, день незалеж
ности дорогої і любої нам України. Тому в святу неділю, 
дня 23-го серпня, о годині 12-ій по полудні, всі спільно 
з'єднаймося з українським народом діяспори для відзна
чення першої річниці проголошення незалежности Укра
їни й для подяки Господеві за свободу від національного 
гніту та релігійного переслідування, і помолімся до Нього 
за повне встановлення і збереження усіx інших свобід, 
якими користуються цивілізовані народи землі, щоб під 
Божим покровом наш народ і наше братство могли 
зажити свобідним життям на своїй рідній землі на многії 
літа в щасті та блаженстві. 

Від щирого серця молімся, аби великоласкавий 
Господь поблагословив наш народ, зберіг його від усякого 
зла, дав йому богобійниx і розумних провідників, які під 
керуванням Божим повели б наш народ до світлої 
майбутности, щоб вони зберегли спокій, встановили 
справедливість, підняли рівень добробуту, усунули всі 
перешкоди до духового, культурного й економічного 
розвитку, й щоб не прогнівили Господа в будь-чому, у 
палкиx молитваx просімо Господа, щоб Він послав велике 
духове пробудження і оновлення життя українського 
народу, щоб мільйони душ, які отримали визволення від 
своїx земних поневольників, пізнали також волю від гріха 
й прийняли спасіння своїx душ від вічної загибелі. 

А за всі Божі добродійства, за Його милість, ласку та 
любов, xай буде нашому Спасителеві й Господеві слава, і 
честь, і xвала, і поклін відтепер аж навіки, амінь! 

В Христовій любові, ваші брати й слуги -
Пастор Володимир Домашовець - голова 

Пастор Олекса Р. Гарбузюк - старший пресвітер 
Пастор Йосафат Iваськів -~ генеральний секретар 

ПРОМОВОЮ дж. БУША У ГЮСТОНI 
ЗАКІНЧИЛАСЯ КОНВЕНЦІЯ 
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У першу річницю. 
Дату 24-ГО серпня 1991 року прирівнюють з 

датою 22-ГО січня 1918 року. Схожість у цьому, 
що в обох цих дняx проголошен0у Києві ,,вільну, 
ні від кого незалежну українську державу'\ 
Схожість у цьому, що у першому випадку вико
ристано історичний шанс після упадку царату, а 
в другому настав історичний шанс після 
упадку не лиш імперії, але й Комуністичної 
партії, тотожної з панівним режимом. Українську 
Народну Республіку проголосила І4ентральна 
Рада під тиском конечности вислати до Берестя 
Литовського делегацію уже від державної 
України на мирові переговори з центральними 
державами. Ніякого подібного тиску не було, 
коли Верховна Рада України проголосила са
мостійність України. Найбільша різниця цих 
двох подій у цьому, що Українська Центральна 
Рада була заснована зараз після упадку царату і 
В0И а складалася із делеґатів різних політичних 
партій і організацій та раз-у-раз доповнюва
лась щораз новими делегатами, а акт 24-го 
серпня 1991 року проголосила Верховна Рада 
України, яка постала ще за існування колишньо
го Совєтського Союзу із різнонаціональним 
членством та з бльоком комуністів. Це у новітній 
історії України своєрідний феномен, що дер
жавну самостійність України проголосили 24-го 
серпня та потвердили 1-го грудня минулого 
року не тільки українці, а й росіяни та інші 
„меншини", і що вперше в історії України появив
ся феномен ,,територіяльного патріотизму": 
автохтони українців різних національностей 
відцуралися державности Росії та вибрали 
де(3жавність України внаслідок сумного досві-
ду;^що його зробили з перебування у „спільно
му казані". 

, Яскрава розбіжність у цих двох історичних 
актдx у тому, що 1-го грудня 1991 року обрано 
Президента державної України у всенародному 
голосуванні, бо ніколи такого голосування не 
було ні у княжому періоді України, нї козацько-
гетьмаМському^ні в йовітній добі за Центральної 
Ради, Гетьманату чи Директорії. 

Вишукування подібностей і розбіж:ностей в 
історичних подіяx - це діло істориків та політо
логів. Найширші кола українського суспільства і 
ввесь український народ кровно зацікавлений 
сучасністю відзисканої української держави і її 
майбутністю. Оцінку ситуації треба основувати 
не на настроях оптимізму чи песимізму, а на 
стверджуванні фактів, як це і сталося у всена
родному референдумі 1-го грудня 1991 року. 
Вп:родовж перших п'яти місяців після референ
думу, до кінця березня 1992 року Iвизнала 
державність України 121 держава з усіx конти
нентів світу. Ввесь процес національного від
родження в Україні і ввесь процес боротьби за 
відзискання державної самостійности по ниніш
ній день - не пролито ані краплі крови. Це 
факти. Це історичні позитиви. У непам'ять пішли 
вже всі проекти „союзних договорів" IVIіxаїла 
Горбачова і в непам'ять уже проходить договір 
11-ти колишніx складових Республік СССР в 
Альма Аті про створення ними так званої Спів-
дружности Незалежних Держав. 

Коли рік тому проголошено у Києві держав
ну незалежність України та навіть ще 1-го грудня 
минулого року ніхто з авторів-учасників цих 
історичних актів не здавав собі справи з цієї 
порені проблем, які настануть при будові держа
ви.:! по нинішній день не всі наші земляки в 
Україні усвідомили відповідальність за переве
дення в реальну дійсність проголошеної і зат
вердженої голосуванням державности. По ни
нішній день не всі наші земляки позбулися 
нас|трою евфорії, захоплення самим актом 
пр0голошення самостійности, наче на цьому 
закінчилося завдання, наче проголошена дер
жавність здійсниться сама від себе. Наче на глум 
бу/|ується пам'ятники і влаштовуються щораз 
ноі^і масові маніфестації, забуваючи, що той 
ен-?узіязм треба застосувати до праці над ство
ренням державного апарату в усіx ресортаx та 
на :всіx ступеняx. Люди невдоволені, бо хотіли 
би, щоб через ніч наче за помахом чудодійної 
палички перемінилася економічна система з 
контрольованої на вільний ринок. Щоб через ніч 
не стало сільсько-господарської колективіза
ції, а настала приватна власність у сільському 
господарстві і в ділянці промислу. Є ще багато 
осіб в Україні, які демократію утотожнюють з 
критикоманією, гурра-патріотизмом. 

.На день 24-ГО серпня цього року, у перші 
рокЬвйни проголошення державної самостій
ности, запляновано масові з'їзди, маніфестації, 
свяїочні збори. Вони напевне не обмежаться до 
одного дня, а простягнуться бодай на тиждень. 
IVIй :всі приєднаємося до цієї радости. Ми всі 
горДі на той славетний акт з-перед одного року. 
Ми всі вдячні авторам цього акту і горді на вияв 
такого масового підйому, який за такий корот-
кий:час зумів рознести по всьому широкому світі 
добре Ім'я України. 

другою важливою аль
тернативою є плянове зни
щення природи в гораx xє
м14ними способами або 
бомбардуванням вогневи
ми бомбами, як це з вели
ким ефектом практикувала 
американська армія на Ти
хому океані під час Другої 
світової зійни або у В'єтна
мі, спалюючи ліси і рослин
ність. Це позбавило б парти
занів потрібного маскування 
їх операцій. Можливість 
застосувати такі драстичні 
методи супроти сербських 
партизанів нині нездійснен
ні, бо бракує рішучости і 
спільної дії по стороні за
хідніx держав. Взагалі не
має настанови до протиак-
ції, а в той час невинне на
селення є предметом серб
ського „етнічного чищен
ня". Ось короткий огляд 
мілітарної сторони балкан-
ської трагедії. А тепер візь
мемо до уваги аспекти по
літичні. 

Щоб усвідомити собі, 
якою складною є ситуація, 
насамперед візьмім до ува
ги те історичне підложжя, 
яке століттями нагромади
ло безмежну ненависть, не-
толерантність до релігій
них віроісповідань мусул-
манської, католицької і пра
вославної релігій. Додаймо 
ще сербську імперську нас-

Осип Труш 

БАЛКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ 

танову до потреб культур-
но-політичниx аспірацій не-
сербськиx народів і мати
мемо причину до усклад
нення взаємовідносин і тен
денцій до постійних кон
фліктів, у дійсності дійшло 
до того, що взагалі немож
ливе було будь-яке збли
ження чи діялог, який міг би 
дати хоч частинну розв'яз
ку політично-національниx 
питань. А розв'язка таких 
складних аспектів співпра
ці була б далеко краща за 
круглим столом, ніж з куле
метом у рукаx. Нині діялог 
між ворогуючими сторо
нами є тільки мрією. 

Маючи на увазі ухвалу 
ООН про військову інтер
венцію з дещо збільшеною 
силою військ, це може мати 
деякий вплив для поліпшен
ня достави харчів і меди
каментів до загрожениx міс 
цевостей Боснії і Герцего
вини, але воно ґрунтовно 
ситуації не направить. Тре
ба припускати, що мова про 
тотальні санкції супроти 
сербів була б причинком до 

миіітарного 1 економічного 
послаблення сербської сто
рони і було б причиною по
чати діялог з воюючими 
сторонами, бо у цій заплу
таній ситуації діялог, а не 
мілітарна розв'язка, є най
більш надійною альтерна
тивою. Чи на це погодять
ся серби нині тяжко перед
бачити. 

Переходячи до наших 
справ, уважаємо за відпо
відне ствердити, що нашим 
обов'язком є заx0ронити 
наших загрожениx земля
ків. І тому з приємністю 
приймаємо вістку про захо
ди Канадсько-Української 
Еміграційної Служби, щоб 
цих біженців переселити до 
Канади на стале перебуван
ня. Існують ще інші можли
вості, які треба використо
вувати, бо немає надії на те, 
що буде нагода нашим бі
женцям повернутися до сво
їx домів, бо на зміну серб
ської настанови „етнічного 
знищення" нема ще жод
них познак. 

Слід нам застановитися 

над проблемою української 
частини, яку наш українсь
кий Уряд йа заклик ООН 
вислав до Сараєва з миро
творчим завданням. Спра
ва в тому, що українська 
частина вже понесла най
більші втрати у порівнянні з 
іншими. Вона мала одинад
цять вояків пораненими, а 
старший лейтенант Сергій 
Топиxа помер в лічниці від 
тяжкого поранення. Біда в 
тому, що не бачимо велико
го ентузіязму зі сторони 
західніx країн, які є члена
ми ООН, щоб спішилися з 
висилкою потрібних війсь
кових частин чи іншою до
помогою. І тому слушним є 
звернення українського Уря 
ду до Ради Безпеки ООН, 
щоб випрацювали ефектив
ні забезпечення умов діяль~ 
ности військових з'єднань, 
бож не можна дозволити на 
те, щоб сербські партиза
ни провадили снайперсь
ке полювання за вояками 
українського батальйону. 

Якщо й надалі будуть зво
лікати з підсиленням вій
ськових частин, то евенту
ально український Уряд по
винен відкликати нашу час
тину з Сараєва. Бож усім 
іншим народам повинно 
залежати на тому, щоб був 
правопорядок у світі. 

Шт ЦЕ І ТЕ 

Про те, що не забувається 

Живемо у ЗСА - країні, 
яка вважає себе носієм де
мократичних ідей, де кожна 
людина може втішатися 
свободою думки, слова і 
життя. Чи дійсно так є?.. 

Прижмуривши око, зав
важуємо, що, на жаль, ми, 
як пересічні американці, не є 
повністю вільними. На наш 
ум, спосіб мислення і вирі
шування дії впливають зов
нішні елементи сили, які 
стараються для власної ко
рнети переконати, що все 
роблять тільки для нашого 
добра. І тут приходить до 
чолового 3удару з могутні
ми засобами масової інфор
мації, армія якої налічує 
приблизно 1,З00 телевізій
них і10,000 радіостанцій, 
500 часописів та 11,00О жур
налів. Всі разом вони впли
вають на формування на
шого розпорядку дня, зай
нять, бо кожного року прис
вячуємо коло 1,600годинна 
телевізійну програму, слу
хаємо понад 1,00О годин 
радіо — як один американ
ський власник із групи пів-
більйона існуючиx радіо
приймачів. До цього ще 
читаємо впродовж 600 го
дин часописи та журнали 
спільної ваги більш як сот
ні фунтів. А коли одного 
дня оглядаємо тільки сто 
реклямниx оголошень на 
телевізії, то за рік їх назби
рується понад З6,000! Це 
число легко збільшити, ВЧИ-
сливши ще надруковані 
оголошення. Але чи це вже 
все? Ні, бо рекляма стара
ється пролізти через двері 
нашої хати. Сама ж пошта 
доставляє з 200 зайвих рек-
лямовиx листів та летючок 
в одному році... А що вже 
казати про телефони з рек-
лямою та „жебраниною", 
які переривають наш спо-

Юрій Р. Рибак 

ДОБА ПРОПАҐАНДИ 
кій. Шукаємо за відпругою і 
йдемо подихати свіжим по
вітрям. І яке розчарування! 
Живемо у місті, і на вули
цяx зустрічають нас великі 
реклямові таблиці, наліпки 
на автаx, афіші в автобусаx, 
а в крамниці аж роїться від 
реклямниx вивісок та налі
пок на товарах. 

Ця перенасичена у нашс-
му довкіллі рекляма мгє 
свою обрану ціль, бо нама
гається переконати нас про 
доцільність закупу, без ог
ляду на те, чи цим цікави
мось, чи ні, Але трюк Ь%ІЛг 
вання „переконування'* не є 
королівством тільки рскля-
ми, бо, скажімо, Уряд ЗСА 
видає щороку понад 400 
мли. дол. та дає працю 8,000 
службовиків, щоб вони тво
рили пропаганду, прихиль
ну для держави. Саме пере
конування не обмежує себе 
до однієї тільки ділянки, 
навпаки - воно виходить 
на яв у майже кожному про
яві суспільства. Майже кож
ний серйозний політик най
має авторитетну людину, 
яка йому дораджує, як виг
рати вибори. А xто ж не 
знає про офіційну актив
ність „лабі" у Вашінґтоні?! 

Переконування є „основ
ною дилемою модерної де-
мократіГ, доводять профе
сори психології з Каліфор
нійського університету у 
Санта Крус Antony Pratka-
nis і Elliot Aronson у своїй 
книжці п. 3. „Age of Propa
ganda: the Everyday Use and 
Abuse of Persuasion*' („До
ба пропаґанди: щоденне ко
ристування і зловживання 
переконування") W. Н. Fre

eman and Co, 1991, p.p. 299. 
Автори вважають, що ме
тоду вирішувати супереч
ність довгими дискусіями з 
часом зайняли льозунґи і 
окремі слова. Це знайшло 
своє місце у світі пропа
ганди. Наявні скорочення і 
добір відповідних слів увій
шли у практику реклямниx 
агенцій, дослідників ринку 
та мільйонів продавців. 

Пропаґанду, що особли
во поширилась у XX століт
ті, використовували доволі 
сильно тоталітарні режими. 
Спочатку пояснювалось 
пропаганду як поширення 
упереджених ідей та опі-
ній, базованих часто на неп
равді та облуді... Часи змі
нюються. Нині пропаганду 
вважають як масову „су-

\ ґестію" або вплив, що ося
гається маніпуляцією сим
волами та психологією ін
дивідуальної людини. У 
висліді ця людина „добро
вільно" приймає їй накине
ну ідею чи позицію у пере
конанні, що це є її влас
на. 

Щоб проаналізувати вза
ємне відношення між про
пагандою і переконуван
ням, автори книжки прис
вятили доволі багато уваги 
накресленню історичного 
розвитку цих понять, спи
раючись на старинниx гре
цьких філософаx та римсь
ких оратораx, а також аме
риканських президентаx, не 
пропускаючи згадки про 
апарати пропаганди сучас
них вождів тоталітаризму. 
Книжка має З7 цікаво оп
рацьованих розділів, що 
неначе мозаїка, гармоній

но творить ЦІЛІСТЬ. 
Багато місця відведено у 

книжці тим, xто відпові
дає за ініціятиву та спосіб 
проведення переконування, 
і тим, які на це реагують у 
прихильний чи байдужий 
спосіб. У праці авторів 
можна бачити об'єктивізм 
висвітлення проблем покуп 
ця, а разом з тим і про
давця. Та все ж таки силь
но вибивається обговорен
ня публічного сектора, який 
саме використовує бизне-
сову техніку реклями, ство
рюючи контроверсійну по
літичну ре̂ кляму, Т. 3В. не-
ґативну рекляму... Зааляр-
мувались творці цього роду 
реклями і занепокоїлися її 
практики, що „атакуюча" 
рекляма спроможна відчу
жувати, а не приєднувати 
виборі4в, які щораз голос
ніше і частіше ВЙШШВЛЮ-
ють бажання цей спосіб 
реклями обмежити. І ще од
не. Коли ця сама техніка 
реклями з бизнесового світу 
вживається до політичного 
процесу, то тут йдеться не 
про один продукт, а про 
одну особу, у зв'язку з цим 
твориться багато місця для 
викривлення і пі дрібки фак
тів. Справа, отже, стає 
складною, непривітною і 
поважною, а наслідки під
копують кар'єру кандида-

Після прочитання книж
ки залишається враження, 
що ми, споживачі, опини
лися сьогодні на полі бою і 
стали відкритою ціллю не
поборного загороджуваль
ного вогню, що походить 
від спроби масового пере
конування, яке намагається 
вплинути на нас — як ми 
думаємо, що купуємо, як 
голосуємо і чим дорожимо. 

Д-р Юліян Xименець 

РУСЬКИМ ЧЕXОФIЛАМ І 
ЧЕСЬКИМ „ПРИЯТЕЛЯМ" 

ЗАКАРПАТТЯ ПІД РОЗВАГУ 

в українських чи російських школаx було 99,7З 1, а в чесь
кій школі 21,З25 учнів. 3а національністю чеські школи 
виглядали так: 4,761 чеxо-словаків, 12,654 євреїв, 1,754 
угорців, 1,749 українців, 495 інших. Як бачимо, чехів у 
чеській школі було всього 2З відс. Найбільший відсоток 
мали євреї: 60. 

Другою кривдою, що робила чеська адміністрація 
українцям Закарпаття була участь українського населення 
в установаx. Ця справа порушувалася в меморандумі 
Української Народної Ради з 9-го лютого 1927 року до 
президента ЧСР, в якому Рада протестувала проти 
шаленої чехізації. На підставі поданого меморандуму 
справа зайнятости у державних установаx Закарпаття 
виглядала так. Поштові і телеграфічні служби: 109 
українців, 306 чехів і словаків, 48 інших. Фінансова служба: 
41 українців і росіян, 1,192 чехів, 87 інших, Цивільна 
адміністрація: 151 українців і росіян, 328 чехів і словаків, 81 
інших. Разом на державній службі Закарпаття було: З01 
українців і росіян, 1,826 чехів і словаків, 219 інших. У 
відсоткаx це виглядало так: чехів 78 відс, українців чи 
росін 1З відс. 

Хочу навести ще один доказ колоніяльного визискуван
ня Карпатської України тодішнім чеським урядом. 

На початку квітня 1939 року Карпатська Україна мала 
перейти на самостійне господарювання. Федеральний 
уряд уxвалив для неї дер)Iевний бюджт. Bd пр116утки 

Карпатсько' України ледве становили 10О мільйонів 
чеських крон, а видатки перевищували З00 мільйонів. 

Бюджет Карпатської України складав федеральний 
уряд без співпраці з урядом Карпатської України, через те 
він був зроблений в користь чехів. Не були зараховані 
прибутки деяких державних підприємств, певні види 
податків. Зате чеський уряд зарахував все, що лише міг, 
навіть 20 мільйонів крон за привезення чеських товарів з 
Пряшева до Xуста. Однак найбільшим злочином чеських 
урядовців було те, що вони зарахували до видатків 
бюджету Карпатської України платні чеських учителів, 
ліквідованих 15-го жовтня 1938 року чеських шкіл 
(близько 900 учителів), які вже жили в Чехії. Це стосувало
ся і платні урядовців Ужгороду, Мукачева і Берегова (по 
віденському арбітражі), які 3дезертирували з Карпатської 
України. 

Федеративний уряд Чеxо-Словаччини запропонував 
урядові прем'єра Волошина записати державний дефіцит 
Карпатської України на її ліси і природні багатства. Гарно 
кажучи, це безличність. 

Через кілька тижнів після призначення д-ра Волошина 
прем'єром уряду Карпатської України, стосунки між 
чехами і українцями нормалізувалися. Обидві сторони 
були переконані, що мирна співпраця найкраще розв'яже 
всі проблеми. „Проголошена засада братерства на життя і 
смерть між чехами, словаками й українцями, основана на 
взаїмному довір'ї і абсолютній рівності президента 
генерала Сирового, прийнято вповні прем'єром Карпатсь
кої України д-ром Волошином", писала 18-го жовтня 1939 
року xустська газета „Нова Свобода". 

Становище погіршилося після того, як 30-го листопада 
1939 року з посту президента Чеxо-Словаччини пішов 
генерал Сировий в наслідок виборів нового президента, 
яким став д-р Еміл Гаxа, а прем'єром уряду Чеxо-Словач-
чини — Рудольф Беран, який все більше й більше підпадав 
під вплив німецького фашистівського уряду. 

13-го січня 1939 року угорський міністер закордонних 

Чи це вже справді рік? 
Xт о з нас може забути 
цю ?іропам*ятну для нас 
суботу 24-го серпня 1991 
року, коли ми після 
трь оx днів неспокою, 
суМіНієів і страху за всіx 
наших рідниx в Україні 
вреиіті\ почули цю ней
мовірну радісну вістку 
про проголошення неза-
леж насти. 

Якось так буває у 
житті, що людина зат
римує в пам*яті певні мо
мент и і довгими роками 
пригас )у є точно, що саме 
в dahiuu день чи годину 
po6wia та які були в неї 
обстав\ини. 

Доі ?,гі роки нюйоркчани 
пригас\ували собі той вий 
няткавий вечір, коли ця 
метр 0ПОЛІЯ світу опи
нилася на кілька годин 
зовсім, без світла і після 
того щороку питали вас 
в газепшx і на телевізій
них програмаx чи у ра
діо, ,,д,е ви були, коли 
згасло ,світло?", а май
же кож,ушй міг розповіс
ти тс^чно, що і як було. 

Xта з нас, старшого 
покоління, не пам'ятає 
досі, ш,о робив та де був з 
хвилиною вибуху Другої 
світов on війни? 

Мені, чомусь, залиши
лася досі у пам'яті та
кож ?7столуднева годи
на, ко.ли радіо проголо
сило атентат на пре
зидентіx Кеннеді. А при 
цьому ^шасом інші важли
ві у жшпті людини осо
бисті п\ереживання зов
сім забуваються і як не 
змушусте пам'ять - го
ді пригсіс)ати, як це було 
та в . нкиx обставинаx 
сталося. 

Але ц\ього року всі ук
раїнці mivm (а маю надію, 
що і в Xкраїні) можуть 
напевне^ розповісти без 
найменшої надуми, де 
були гп( г що робили рік 
тому, коли проголоше
но неза,лежність Украї
ни. Ось так тепер в на-
вечер'я І цієї першої річни
ці МОЖІVМО запитати на
ших читачів: „А де ви 
були, коли довідалися 
про цю^ незвичайну для 
нас нові ту?" 

Переx) моїми очима 
стоїть виразно ціле це 
суботгмє пополуднє, не
мов це було вчора. Після 
довги:х трьох днів май
же б езперервного сид-
женюч при телевізорі і 
радіо, коли кожна но
ва віст \ка була інша і важ 
ко 6y,fio зрозуміти, як 
прохо(дить переворот в 
СССР та xто бере гору, 
врешті у п'ятницю — 

радість: путч придуше
но, а його ініціятори 
заарештовані або втек
ли, Ґорбачов знову по
вертається і заповідає, 
що його ніхто ніколи з 
його посту не зрушить. 

Ми всі відідxнули з по-
легшою, що комуністи 
не взяли верх, а гарячий 
літній кінець тижняроз 
сипав українську грома
ду по всіx вакаційниx міс
цяx: одні поїхали на Со-
юзівку, інші — над море 
до українського Вайлд-
вуду, ще інші на оселю до 
Нерровсбурґу, а я зали
шилася вдома сама. Піс
ля нервової напруги по
передніx днів ця субота 
тягнулася чомусь в без
конечність, і ось раптом 
нечувана вістка в теле
візійних новинкаx, від
так повторена по радіо. 

Слухаю і прямо не мо
жу повірити в те, що 
чую, а тут немає з ким 
поділитися радістю, зда 
ється, ціле ж:иття очі
куваною вісткою. Усі 
мої близькі пороз'їзди
лися та ніяк не мож:у 
зв'язатися з ними теле
фоном — цим єдиним 
модерним засобом кому
нікації. З якоюсь внут
рішньою гарячкою нак
ручую по черзі усі мені 
так добре відомі числа і 
у відповідь... тиша. 

А часом хвилини вели
кої радости, як і смут
ку, важче приймати са
мому — так хочеться з 
кимось поділити те, що 
діється в душі. Перег
лядаю гарячково свій ад-
ресар і врешті попадаю 
на телефон родини в Па
рижі. Накручую число і 
за хвилину, почувши зна
йомий голос тети, кли
чу:,, Вітаю тебе, ми ма
ємо вільну Україну, ві
таю тебе з тим радіс
ним днем", На другій 
стороні Атлантики ра
дісний плач і ми обі, зда
ється, в цю хвилину не
мов обіймаємося десь у 
просторі. Мені стає лег
ше, і вже не болить так, 
що близькі, навіть і гість 
з України, не є зі мною 
разом в таку незабутню 
хвилину. 

Цей радісний плач між 
Европою і Америкою 
дзвенить сьогодні так 
виразно, як рік тому: 
„Вітаю тебе з вільною 
Україною!" 

Така була у мене ця не
забутня субота. А що 
ви, дорогі читачі, згаду
єте тепер? 

О-КА 

спра^о підписав домовлення з урядом фашистівської 
Нім(еччини про вступ до пакту Антикомінтерн. 3а це 
німець кий уряд дав згоду Угорщині забрати Карпатську 
Україн;у, як прийде на це пора. Щоб цю акцію провести без 
великеjro галасу, німецький фашистівський уряд вислав 
леґао .Шного радника д-ра Г. Г6фмана по Карпатській 
Укрг іїні, щоб дати оцінку сил, на які спирався прем'єр д-р 
Воле *шин. 

Піс;ля повернення д-р Гофман 16-го січня 1939 року 
запр опонував прем'єрові Р. Беранові призначити третім 
міністром Карпатської України ген. Л. Прxалу. Це 
рішсіння Р. Берана мало дуже негативні наслідки на 
Каріліатській Україні, бо воно було протиконституцій
ним. Прем'єр А. Волошин робив усе можливе, щоб Р. 
Берачї змінив свою думку. Для того 30-го січня 1939 року 
МІН'І( :тер Ю. Ревай у товаристві д-ра Михайла Бращайка 
поїx 2ів у Прагу довідатися, що криється за рішенням Р. 
Берана призначити ген. Л. Прxалу міністром. У розмові 
Рев; і я з Бераном при свідкові Брашдйкові виявилося, що це 
бул с) бажанням німецького фашистівського уряду зробити 
гей. Л. Прxалу міністром Карпатської України. Це саме 
пов торив міністер Ю. Ревай на засіданні Української 
На;; одної Ради в Xусті 3-го лютого 1939 року. 

Ь-Vо березня 1939 року Р. Беран провів реорганізацію 
уря/^у Карпатської України. Відомого борця за українську 
спр аву міністра Юлія Ревая замінено Степаном Клочура-
кол/1. Зате ПОНОВИ0 затверджено міністром ген. Л. Прxалу, 
ЯК( )му Прага передала всі ключові міністерства, крім того 
він мав ще вирішальне слово, як використати чеську армію 
на Карпатській Україні. Одним словом, зроблено його 
ди А̂ татором життя і смерти українського народу Карпат-
сь?/гл України. 

'*ііразу після свого призначення міністром, він звернувся 
до штабу Карпатської Січі з домаганням роззброггися і 
саі̂ зx)ліквідуватися. Карпатська Січ, однак, не виконала 
ЙО'Л о домагання. 

Продовження буде. 



СВОБОДА, СУБОТА, 22-ГО СЕРПНЯ 1992. 

УКРАЇНА БАГАТА, АЛЕ ЗАНЕДБАНА. ДОПОМОЖІТЬ ЇЙ СТАТИ НА ВЛАСНІ НОГИ. 
ПЕРЕШЛІТЬ ВАШУ ДИВІДЕНДУ І ПОЖЕРТВУ НА ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ - УНС! 

Св. п. І. Сокульський 
22-ГО липня ц.р. в Дніпро

петровському від тяжкої 
серцевої недуги помер відо
мий український правоза-
xисник-поет Іван Сокульсь
кий. На похороні у проща
льних словаx побратими і 
друзі поета підкреслювали, 
що поет не помер своєю 
природною смертю, а його 
вбила імперіялістична ко
муністична система. Про
тягом багатьох років його 
мордували в катівняx дні
пропетровського К Ґ Б , в 
концтаборах Мордовії і пів
нічного Уралу, в критиx 
тюрмаx і карцерах. Голод і 
холод, тяжка виснажлива 
примусова праця, щоден
ний психологічний тиск ка-
гебістів і їх прислужників, 
моральні й фізичні знущан
ня над поетом привели до 
невигойної серцевої недуги. 

Народився поет 13-го ли
пня 1940 року поблизу Чап-
лівки і дерев'яного xраму, 
що їх оспівав у своєму 
, ,Собор і " Олесь Гончар 
Коли в 1968 році почалися 
гоніння на повість і його 
автора, І. Сокульський у 
„Робітничій Газеті" стає на 
захист цього твору і пись
менника. І за це його звіль
нили з роботи. 

Іван розпочав студії Фі
лології у Львівському Уні
верситеті, а незабаром пе
ревівся до Дніпропетровсь
кого, щоб продовжувати 
навчання в місцевому уні
верситеті. Йому боліло те, 
идо край козацької слави 
сплюндровано і далі без
карно плюндрується кому
ністичною системою, що 
його рідне місто суцільно 
зрусифіковане. А тому він 
вважає, що треба поверну
тися в Дніпропетровське і 
працювати з молоддю, бу
дити національну свідо
мість. 

Він згуртовує творчу мо
лодь Дніпропетровського, 
засновує , ,Клюб Творчої 
Молоді", який налагоджує 
зв'язки із клюбами молоді 
Києєва і Львова. К Ґ Б від
разу помічає патр іотизм 
студента І. Сокульського і 
за любов до України його 
викидають з університету. 
Але поет не занепадає ду
хом. Він і далі в гущі проце
сів національного відрод
ження, змагань за націона
льні права українського на
роду, став автором відомо
го листа творчої молоді 
Дніпропетровського до па-
ртійно-державного керів
ництва области про цілко
виту русифікацію міста і 
краю. 

Іван зрозумів, що нара
жається на переслідування і 
тортури у випадку публіко-
вання цього листа. Але це 
його не спинило. Він робить 
так, аби „лист творчої мо-
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ЛОДІ" став набутком гро-
мадськости, за що був жор
стоко покараний. У липні 
1969 року його заарешту
вали під час несення ваxти 
на річковому кораблі „Дні-
пропетровське-Київ" (оста
ннім часом він, не маючи 
можливости влаштуватися 
за фахом, працював моря
ком). 

Вирок: 4!4 років таборів 
суворого режиму в Мордо
вії. Після відбуття терміну 
повертається в Дніпропет
ровське, одружується із рід
ною сестрою поета-поліТ" 
в'язня Ярослава Лесіва, 
Орисею, яка стає не тільки 
його дружиною, але й сора
тником. 

Iз перших днів перебуван
ня на так званій волі вклю
чається в правозаxисну ро
боту . Він приходить з про
дуктовою передачею в дніп
ропетровську спецлікарню 
до автора цих рядків, нама
гається морально підтри
мати. З цього приводу від
булася розмова з начальни
ком псиxтюрми Прусом. 
Підполковник медичної 
служби Прус забороняє Со-
кульському листуватися з 
М. Плаxотнюком, оскільки 
„письма могут отрицатель-
но повлеять на здоровье 
больного". Іван Сокульсь
кий висловив свій протест і 
пішов геть. 

В наступний період він 
впорядковує свій поетичний 
доробок і видає його в сам-
видаві. А коли повстала 
Українська Гельсінкська 
Група, то без вагань усту
пає до неї. В 1979 році знову 
арешт. Вирок 10 — років 
концтаборів і заслання. 
Поета намагаються злома-
ти цькуванням карними 
злочинцями, карцерами і 
,, кр ийка м й". Уже в до 6у т. 
3В. перебудови К Ґ Б на ньо
го зводить підлий наклеп, 
розраховуючи що він нього 
відвернуться друзі. Але всі 
друзі і чесні люди зрозуміли 
задум і брехню КҐБ , хоч 
все одно Іван болісно пере
жив цю обмову. Пізніше він 
зізнається своєму другові 
Миколі Плаxотнюкові, що 
від того часу у нього почало 
боліти серце. 

З хворим серцем поверта
ється додому і вкотре з го
ловою впірнає в громад
сько-політичну працю, стає 
засновником осередків Ру
ху, УРП, Т-ва Української 
Мови ім. Шевченка, актив
ним поборником УАПЦ. 
Коли здоров'я зовсім зане
пало, то УРП в Дніпроїіет-
ровському очолила його 
дружина Орися. Іван ще 
редагував крайовий журнал 
„Пороги". 

На похороні промовляли 
Михайло Горинь, Богдан 
Горинь, Раїса Лима, Мико
ла Горбаль, Микола Куль-
чинський та інші. Правили 
священики УАПЦ і УГКЦ. 
Процесія пройшла біля му
зею і могили Яворницько-
го, тут притишили хід, 
вклонилися могилі людини, 
ідеали якої сповідував той, 
кого проводжали в останню 
путь. 

Микола Плаxотнюк 

УРЯД ІРАНУ згодився заплатити двом американським 
нафтовим компаніям по 1З0 міл. дол., як компенсацію 
фінансових втрат у висліді іслямської революції 1979 року. 
Компанії Атлантік Річфілд і Сан-Ко домагалися компен
сації через Міжнародний суд в Гаазі, однак іранське 
керівництво вирішило не чекати рішення суду і першим 
запропонувало полагодити справу на основі взаємного 
порозуміння. Щоправда, невідомо, на якій сумі наполяга
ли американські компанії від початку і чи не була вона 
значно б ільшою від запропонованої завбачливими 
іранцями. 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ Азербайджану досягнуло 
домовлености з Ризьким авіаційним університетом про 
вишкіл на воєнно-летунському факультеті летунів для 
військово-повітряниx сил Азербайджану. 

ЗГІДНО З ЗАЯВОЮ представника радіо „Свобода" цю 
радійову станцію в близькому майбутньому не буде 
закрито. Більше того — на її основі створюється, під цією 
ж назвою, науково-дослідницький центр. Однак щодо 
„Вільної Европи", то можливо, що її буде перетворено у 
радіостанцію „Вільний Китай". 

ГРУПА З 50 МОЛОДИХ бешкетників вчинила справжній 
погром в гуртожитку для втікачів з Азії і Сxідньої Европи в 
німецькому місті Дерґентін, земля Бранденбург. Вони 
закидали камінням вікна будинку, тяжко поранивши до 
десяти осіб, а потім підпалили гуртожиток. 

Коло 10,000 ветеранів... 
(Закінчення зі crop. 1) 

Промов,I,41 Михайло 'Зе.іенчук - голова Т-ва У ПА 
Прикарпатського краю. 

Під час походу грас духова оркестра української армії. 

лії, Нової Зеляндії і з бага
тьох віддалених країн для 
того, щоб спільно відзначи
ти 50-річчя з дня повстання 
УПА в 1942 році. 

Напередодні святкувань 
в місті тільки й про це гово
рили, що Хрещатиком мар-
шуватимуть пристарілі ко
лишні воїни УПА — неус-
трашимої армії , яка, без 
жодної допомоги західніx 
країн, борлися на два фрон
ти — проти брунатного ні
мецького фашизму, який 
окупував українські землі, і 
проти Червоної армії, яка 
П0И0ВНО заливала Україну 
під час відступу німецьких 
армій в 1944році. Відбулась 
рівночасно кардинальна пе
реоцінка боротьби УПА 
багатьма воїнами колиш
ньої армії СССР, які після 

Громадський Комітет 
при Українському Народному Домі в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

запрошує все громадянство 

на відзначення 
ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
ЩО відбудеться 

в неділю, 30-го серпня, о год. 3-ій по пол. 
в Українському Народному Домі при ФЛІТ вулиці в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

з участю представників Української Амбасади 
при Організації Об'єднаних Націй 

У мистецьк ій програм і в ізьме участь 

ЖІНОЧИЙ ансамбль при хорі „Думка" 
під керівництвом О. Михайла Лева 

Після програми в ідбудеться при каві І с о л о д к і м Т О В А Р И С Ь К А З У С Т Р І Ч 
з п р е д с т а в н и к о м Укра їнсько ї Амбасади . 

ГРОIМIАДСЬКИЙ КОIVIIТЕТ 

закінчення війни і аж до 
1950-их ік)ків поборювали 
на наказ Й. Сталіна і совєт-
ського імперіялістичного 
керівництва, не тільки під
пільну армію УПА, але ма
сово знущалася і вивозили 
на Сибір цивільне населен
ня, яке нібито співпрацюва
ло з „хлопцями з лісу". 

Історія поставить, і вже 
до повної міри поставила, 
свою оцінку тиx часів і тієї 
боротьби і цього періоду 
тотального знущання оку
пантів над народом Украї
ни. Переважаюча більшість 
українців питуть газети, 
змагалась проти фашизму в 
рядах Червоної армії в різ
них формуванняx військ 
СССР. 

Для торжественного пе
реведення свята учасникам 
був виділений Палац Куль
тури „Україна", найкраще 
приміщення для відбуття 
масових святкувань. 

Російська газета „Куран
ти" помістила неприхильну 
і саркастичну замітку під 
заголовком „Свято на ву
лиці упістів". Газета пише, 
що „бандерівці маршували 
по головній вулиці столиці, 
яка є матір'ю руських міст", 
відбули свій мітінґ на пло
щі коло собору святої Софії 
і в залі Палацу Культури 
,Україна'. Там виі;тупав на
родний депутат Степан 
Xмара, але Леонід Кравчук 
(газета навіть не називає 
його президентом) стримав 
ся від персональної участи". 

Шовіністичне видання го
ворить і про те, що, мовляв, 
святкування і відродження 
духа УПА викликало сер
йозну турботу, зокрема в 
Польщі, де ще не забули 
„жорстокої вдачі упістів". 

В. Чорновіл - гість УВУ 
На запрошення урядових 

чинників у Німеччині пере
бувала делегація Руху Ук
раїни, яку очолював його 
співголова, народний депу
тат України Вячеслав Чор
новіл. Відомий політичний 
діяч не проминув нагоди 
відвідати Український Віль
ний Університет у Мюнхе
ні. Тут він 24-ГО липня 
зустрівся з представниками 
Сенату, професорами УВУ. 
Обговорювалися проблеми 
української освіти на сучас
ному етапі, говорилося про 
місце Університету в підго
товці фахівців найвищої 
кваліфікації. 

Вячеслав Чорновіл вия
вив бажання зустрітися з 
українською мюнхенською 
громадою. На наступний 
день такий вечір відбувся в 
головній викладовій залі 
УВУ. 

Співголову Руху відре
комендували декан УВУ 
професор Зеновій Соколюк 
та товариш студентських 
літ, а нині викладач УВУ 
д-р Дмитро Степовик. Від
так виступив Вячеслав Чор
новіл. Одночасно він про
мовляв від імені опозиції 
Президента України, яка 
складається останнім ча
сом в радикально наставле
них колаx Руху та Верхов
ної Ради України. Оратор, 
віддавши належне представ 

' никам української діяспори, 
зауважив, що значна части
на людей перебуває у стані 
ейфорії з приводу незалеж
ності Української Держави. 
А поміж тиіV̂  івіДсутня полі
тика державотворення. На 
думку Вячесіікйк Чорново-
ла, відбулася^кііна вивісок, 
біля керма влади перебуває 

' та сама бюр6кратія коман-
дно-адміністративної сис
теми. Промовець також на
гадав, що персональний 

' склад нинішньрї Верховної 
Ради формувався у той час, 
коли Україна ^ула колоні

єю. Тому опозиція ставить 
за мету розпустити ниніш
ній український парлямент, 
провести нові вибори. 

Вячеслав Чорновіл окре
мо висловився про проект 
нової Конституції України. 
Написане у ньому виклика
ло у співголови Руху обу
рення. Особливо статті, у 
яких узаконюється пред
ставництво Президента Ук
раїни в областях. Промо
вець заявив, що Рух вирі
шив блокувати прийняття 
Конституції України. Щодо 
Кабінету Міністрів Украї
ни Вячеслав Чорновіл до
тримується твердого пере
конання, що теперішній йо
го склад є урядом націо
нальної зради і його треба 
негайно змінити урядом 
народного довір'я. Рух, зау
важив промовець ніколи не 
допустить угодовства з іс
нуючою владою. 

Доповідь Вячеслава Чор-
новола не раз переривалася 
с х в а л ь н и м и о п л е с к а м и . 
Але запитання та зауваги, 
які прозвучали з уст присут
ніx в головній викладовій 
залі УВУ після неї, свідчи
ли, що не зі всім сказаним 
можна погодитися. Відпо
відаючи слухачам, Вячес
лав Чорновіл критикував 
Республіканську партію за 
розкол в демократичних 
силаx, окремих її керівни
ків. Він обурювався тим, що 
український уряд перекла
дає відповідальність за за
безпечення праці HOBOCTBO-
рениx амбасад на плечі 
діяспори. Співголова Руху 
звинуватив Президента Ук
раїни Леоніда Кравчука у 
стимулюванні створення 
Кримської автономії. 

Вячеслав Чорновіл мав 
також зустрічі в інших ук
раїнських установаx Мюн
хену. 

Пресова Служба УВУ 

ДО 21-ГО СЕРПНЯ вивести військо з Абхазії і компенсу
вати завдану їй шкоду вимагає від Державної ради Грузії 
парлямент конфедерації гірських народів Кавказу. В 
оприлюдненій у середу, 19-го серпня, постанові надзвичай
ної сесії цього парляменту недвозначно говориться, що „у 
випадку продовження окупації Абхазі ї конфедерація 
гірських районів Кавказу оголосить про початок воєнних 
дій проти Грузі ї" . На сесії представники дев 'ятьох 
і і івнічно-кавказькиx республік вирішили формувати 
добровільні збройні частини для захисту абхазького 
народу. 

В СЕРЕДУ, 19-ГО СЕРПНЯ, в першу річницю невдалого 
московського перевороту, російські газети вмістили 
великі фотознімки людей, що своїми тілами перепиняють 
дорогу танкам. В редакційній статті „Нєзавісімая Ґазєта" 
пише: „Рік, що минув після спроби перевороту, приніс нам 
1більше прикрощів, ніж втіхи, більше проблем, ніж 
досягнень. Подібно до того, що ми втратили більше, ніж 
здобули, крім хіба одного — ми здобули свободу. Навіть 
якщо це неповна свобода, все одно ми тепер маємо її 
більше, ніж за всі попередні 70 років". 
ВІДОМА ВСІМ телевізійна дикторка Барбара Волтерс, 
щїесла прохання на судове розлучення від свого мужа 
Мерва Аделсона, колишнього президента корпорації 
Лорімар Телепікчер. Вони повінчалися у 1986 році, але 
праці на протилежних побережжяx країни довели до того, 
що тому два роки вони вирішили розвестись. Згідно зі 
заявою Б. Волтерс їхнє судове розлучення проходить в 
060сторонній згоді на приязній базі. 

У РОЧЕСТЕРI, Мінн., в раковій клініці Мейо на перевірку 
та лікування приїхав король Йорданії Гуссейн. Йордансь
кий монарх приїхав до ЗСА минулого понеділка у 
товаристві своєї дружини, уродженки ЗСА королеви Hyp, і 
свого особистого лікаря підполковника Саміра Фаражі. 
Проблемою 56-літнього володаря виявляється є сечовий 
прохід і саме тому вибрано Мейо клініку в Рочестері для 
його лікування. Точного визначення недуги клініка не 
виявила, але речник клікіки підкреслив, що перебуваючи у 
їхньому заведенні , король Гуссейн перейде загальні 
лікарські бадання. 
ВИСТУП НА РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ конвенції дружини 
Президента Барбари Буш і дружини віцепрезидента Мере-
лин Квейл мав на меті підкреслити важливість здорової 
родини. Обидві речниці вив 'язалися зі своїx завдань 
взірцево, тому й не диво, що багато делегатів мали змогу 
призадуматися над питанням як має виглядати майбутня 
Америка. Згідно з твердженнями аналітиків, це питання 
вже частинно було, вирішене зараз таки після їхніx 
виступів, що в свою чергу занепокоїло досі передового 
кандидата губернатора Билла Клінтона, який відразу 
поновив свої саркастичні завваги в сторону Дж. Буша. Але 
Єлушно заявляють диктори засобів масової інформації, 
так як у кожних змаганняx кінцеві висліди є найважливі
шими. 
ПРОКИНУВШИСЬ ПІСЛЯ 39-річної сплячки 27-го 
червня, вулкан Спер на Алясці, поблизу Анкориджу, знову 
обізвався у вівторок, 28-го серпня. Вулканічний дим і попіл 
на цілий день заступили небо над Анкориджем, так що не 
могли злетіти з летовища пасажирські літаки. Під вечір у 
середу напрям вітру змінився і xмару попелу віднесло від 
міста. 

Про стан ОСВІТИ в Україні 
Зацікавлення сучасним 

станом в Україні надзви
чайно велике. Ще одне свід
чення цьому — переповнена 
заля під час зустрічі з пер
шим заступником міністра 
освіти України проф. Ана
толієм Погрібним. Протя
гом двох тижнів він перебу
вав у Мюнхені на запро
шення Сенату УВУ як про
фесор і з успіхом прочитав 
курс лекції на тему „Тенден
ції літературного життя в 
Україні (1960-1990 роки)" 
для докторантів та магіст
рантів, які прибули на літ
ній семестр. 

Ще на початку зустрічі 
було домовлено про диску
сії. Але спочатку професор 
А. Погрібний ознайомив 
присутніx з діяльністю мі
ністерства, яке очолює, звер 
нув особливу увагу на мов
ну проблему в українських 
закладах освіти. 

Анатолій Погрібний, який 
є одночасно головою освіт
ньої комісії Руху, з прикріс
тю констатував, що ниніш
ньому складові міністер
ства з а л и ш и л а с я важка 
спадщина. Адже донедавна 
система освіти в Україні 
контролювалася тоталітар
ним режимом. Праця уск
ладнюється ще й тим, що 
над освітою в Україні тя
жіють лжеприписи ,,найпе-
редовішоГ' в світі. Жоден 
директор чи ректор не міг 
бути призначеним на поса
ду без рекомендації райко
му чи міськкому компартії. 
Освіта була внутрішньо 
замкнутою, відірваною від 
європейського та світового 
рівнів. Освітні заклади зру
сифіковані, вони перебува
ли на залишковому прим-
ципі фінансування. 

Перший заступник мініс
тра окреслив шляхи виходу 
з тотальної кризи. Він вва
жає, що насамперед освіту 
треба повністю й беззасте
режно підпорядкувати інте
ресам незалежної Українсь
кої Держави, сприяти зміц
ненню її основ, рішуче впро
вадити концепцію націо
нальної освіти незалежно 
від мови викладання, очис
тити заклади освіти від кад

рів, ЯК1 не можуть чи не 
хочуть змінити свій світог
ляд. Надзвичайно важли
вим є поліпшення мате
ріально-технічного рівня ТІ 
підвищення авторитету ук 
раїнської мови, як мови 
викладання. Перший зас
тупник міністра навів прик
лад: починаючи з I-го верес
ня І992 року, педагоги, які 
перейшли з російської на 
українську мову викладан
ня, отримуватимуть знач
ний відсоток доплати до 
головної платні. 

Молоде міністерство роз
робляє нині програму пере
будови освіти, яка стане 
частиною проекту „Украї
на в XXІ столітті", готу
ються пропозиції до закону 
України , ,Про освіту", а 
також пакет змін до закону 
„Про мови в Україні", який 
на сьогодні застарів. Про
думуються шляхи ліквіда
ції галузевої підпорядкова-
ности вищих навчальних 
закладів, приведення мере
жі закладів освіти у відпо-. 
відність з національним 
складом республіки. Анато-. 
іій Погрібний повідомив, 
Ц0 вже цього року у вузи 
України приймаються пред^ 
сіавники сxідньої українсь-
ксї діяспори за рекоменда
ці-ю націонал ьно-культур-
нж товариств. 

іIотім зав'язалася диску
сія, характерна для подібг 
них зустрічей в Українсько-; 
му Зільному Університеті., 
Ведзчий, професор Григо
рій і^аськович, дав можли
вість кожному виступити; 
з'ясувати те чи інше питан
ня. П[ОТЯГОМ трьох годин у 
залі панувала атмосфера 
зацікавлености і щирого 
вболівіння за долю рідної 

Перший заступник мінісг 
тра освіти гроф. А. Погріб
ний подякузав УВУ за гос
тинність і підкреслив, що 
зв'язки університету з батьг, 
ківщиною розширювати
муться, псглиблюватимуть 
ся на якіс/ю нових основаx. 

М&xайло Присяжний 
(Прес-служба Українського 

Вілшого Університету) 

В ДУЖЕ БОЛЮЧУ ПЕРШУ РІЧНИЦЮ Г ÎДXОДУ У ВIЧНЮТЬ 
нашої дорого! дружини, мами, бабуні, сестри 

в Америці і в УкріIні 

0В. п. 

МАРІЇ КIНАX 
З дому Горбачевська 

яка упокоїлася в Бозі дня 7то вересня 1991 р. 
В іИонтреалі, буде відправлена іаулокIйна св. Літургія 
7-го вересня 1992 р. в церкві св Арxистратига I\/Iиxаїла 
в Монтреалі, а після св. Літургії на місцевому цвинтарі 
Коте де Нейж український віміл ч. 1102 буде посвя* 

чення пам'ятника на могилі покійної Марії Кінаx. 

Горем прибиті: 
муж ^ МЕТОДIИ КIНАX 

зі синамн: ЯРОСЛАВ0ІВ і ТАРАСОIМ 
та іx роііИнами 

Ділимося болючою вісткою, що у 
вівторок 18-го серпня 1992 р. на 71-му році життя 

несподівано після короткої недуги 

МАМЦЯ і БАБЦЯ 

бл. п. 
АНГЕЛА СОВИН 

З дому Кметь 
ур. 10-го листопада 1920 р. у Волі Великій -~ Україва. 

ПОХОРОI4НI відправи - в понеділок, 24-го серпню о год. 
10-ій ранку в українській католицькій церкві Богойміення 
Господнього в St. Petersburg, Fl. відтак1 іінні останка будуть 

зложені на Calvary Catholic Cemetery 3t, Petersburg, Fl. 

У глибокому смутку залишені: 

дочка - ДАНА з мужем ДЖАНО^ і дочкою 
АНГЕЛЕЮ 

син - ТАРАС 
брат - ЕВСТАXIЙ з родиною в Аііериці 
та брати і сестра в Україні та Польщі. 

Просимо приятелів та знайомих згадати покійну в 
в цей день у своїx молитваx , ^ , ^ „ ^ 



СВОБОДА. СУБОТА, 22-го СЕРПНЯ 1992. 

ECONOMY AIR FARES ТО UKRA1NE: 
One way Round trip 

New York/Kiev 5420 5720 
From October 1 5548 

New York/Lviv 558З %9\ 1 
From October 1 S548 

FREGATA TRAVEL 
2 5 0 West 57 th Street, Suite 1211 

N e w York, N.Y. 10107 
Tel.: ( 212 ) 5 4 1 - 5 7 0 7 

'СОНЯШНИК" 
ЧЧ. 3-4 І 5-6, 1992. Видаваний в УісраIні 
Гоп. редактор Юрій Сердюк і Редакційна рада 

Журнал Міжнародної асоціяцIЇ українських дитячих 
письменників, видавців та діячів культури при Спілці пись
менників України, Київ, 1992, друком поліграфкомбінату 
„Молодь", стор. З0. Великий формат, кольорові фотографії 

ціна 5.00 дол. 
Можна набувати у книгарні Свободи. Мешканці стейту 

Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни б% продажного 
податку. 

25-ГО червня 1992 року 
діючий директор Канадсь
кого Інституту Українсь
ких Студій д-р Франк Сисин 
дав два інтерв'ю Галині 
Клід для Канадського між
народного радіо (СВС-РСI) 

У першому з них, в якому 
йшла розмова про працю 
КIУС та його завдання Г. 
Клід підкреслила, що досщ-
ний заклад ,який був ство
рений у 1976 році - у сто
річчя горезвісного „Емсь-
кого указу'\ - є чи не єди
ним центром з україністики 
в Канаді, що координує 
зусилля багатьох вчених у 
цій ділянці. 3а 16 років сво
го активного існування Інс
титут перетворився на важ
ливий центр дослідження як 
України, так і життя україн
ців у Канаді. 

Д-р Ф. Сисин, охарактери
зувавши КIУС, його скла
дові частини та напрямки 

КIУС і його завдання 

ЛІТНІ 
МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ 

на СОЮЗIВЦI 1992 
Неділя, 23-ГО серпня 

2 . і 5 по пол. "^ КОНЦЕРТ під відкритим небом 
Ансамбль „ФАТА М О Р Ґ А Н А " з Києва 

П*ятниця, 28-ГО серпія 

9:З0 веч. - ЗАБАВА, оркестра: „ З В У К И С О Ю З I В К И " 

Субота, 29-ГО серпні 

8:З0 веч. - КОИЦЄРТ: М И К О Л А Ш О П Ш А , бас; 
Г А Л И Н А К З Л Е С С А , віолістка; А Д Е Л Ї Н А К Р И В О Ш Е Ї Н А , 

10-та веч. - З45АВА, оркестра: „ В О Д О Г Р А Й " 

СВЯТКУВАННЯ З НАГОДИ Ш 
Неділя, 30-го серпня -

2:З0 по полудні - КОНI4ЕРТ 
НАДІЯ ПЕТРЕНКО- ІМАТВIЙЧУК, сопрано 
ГАЛИНА К О Л Е С 0 А , віоля 
IМИКОЛА Ш О П Ш А , бас 
АДЕГМНА К Р И В О Ш Е Ї Н А , фортепіяно 

Середа, 2-го вересня 
8:З0 веч. - К О Н Ц Е Р Т , вокально-інструментальний ансамбль зі Львова 

„ О Б Е Р I Г И " 
10-та веч. ~ ЗАБАВА, оркестра „ З В У К И С О Ю З I 5 К И " 

Четвер, 3-го в е р х н я 
6-та веч. - к ^ К Т Е Й Л 
6:З0 веч. - Т Р А Д И Ц І Й Н И Й Г У Ц У Л Ь С Ь К И Й ВЕЧІР, гостинний виступ 

вокально-Иструментального ансамблю зі Львова „ О Б Е Р Е Г И " 
10-та веч. - ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ у барі „Трембіта" 

П'ятниця, 4-го вересня 
8:З0 веч. - висвтлення документального фільму про Чорнобиль 

Доповідь д-ра О Л Е К С А Н Д Р А К ІР I Ч Е Н К А (Київський Інститут РадіологII) 
10-та веч. - ЗАБАВА, ТР ІО О Л Е С Я К У З И Ш И И А 

Субота, 5-го вересня 
8-ма веч. - КОНЦЕРТ в залі „Веселки" -

Фолк-театр ОСТАПА О Т А X 0 В А зі Львова 
9-та веч. - - КОНЦЕРТ під відкритим небом 

Вокально-інст|^ментальний ансамбль зі Львова „ВІКА" 
Вокально-інстр/ментальний ансамбль з Києва „ Ф А Т А М О Р Ґ А Н А " 
Р О М А Н ВАСИЛИК, гуморист 

10-та веч. - ЗАБАВА, оркестра „ Т Е М П 0 " , ансамбль „ФАТА М О Р Ґ А Н А " 

Неділя, 6-го вересня 
2:15 по пол. - К О Н Ц Е Р Т під відкритим небом, 

вокально-інструм^нтальний ансамбль з Києва „ФАТА М О Р Ґ А Н А " 
Л Е В К О Д У Р К О , 4Г\ен ансамблю „ВІКА" зі Львова 

8:З0 - К О Н Ц Е Р Т 
Танцювальний ансамбль „ С И З О К Р И Л І " , 
хореограф - РОМД П Р И Й М А - Б О Г А Ч Е В С Ь К А 
В О Л О Д И М И Р Г О Р Б А Т Ю К -^ бандурист з Києва 
0 Л Я X О Д О Б А - Ф Р И З - співачка 
Ю Р І Й С Т А 0 I В - гітара 
А Н Д Р І Й С Т А 0 I В - фортепіяно 

10-та веч. - ЗАБАВА, оркестра „ Т Е М П 0 " , 
ансамбль з Києва „ФАТА М О Р Ґ А Н А " 

ЦІНИ ВСТУПУ: 

п'ятниця 4-го вересня 
субота 5-го вересня 

неділя &-ГО вересня 
юнеділок 7-го в^іесня 

SS.OO ВІД особи 
^ дорослі: 10.00 
*13-18років: S5.0O 
* ДІТИ (121 нижче): вступ вільний 

діяльности, більш конкрет
но зупинився на праці інс
титуту в нових умоваx — з 
радикальною зміною полі
тичної карти світу. Усві
домлюючи нескоординова-
ність потоку відомостей і 
новин з України та стоячи 
перед фактом безупинних 
запитів про них як від за
хідніx засобів масової ін-
фопмації, так і від урядо
вих чинників, КIУС змуше
ний був взяти на себе, до 
певної міри, йде й функцію 
інформаційного бюра, роз
повсюджуючи по всій Пів
нічній Америці різноманіт
ні матеріяли про Україну та 
події, якими вона жила. 
Наголосивши на тому, що 
КIУС також є посередни
ком між науковцями Укра
їни та рештою світу, внас
лідок чого зв'язки з науко
вими установами та окре
мими вченими-україніста-
ми розширюються і поглиб 
люються, д-р Сисин навів 
конкретні приклади такої 
співпраці — з Інститутом 
археології у Києві, з Інсти
тутом слов'янських дослід
жень у Москві. 

Важлива подія у житті 
українців Канади — І00 
років поселення на цих зем
ляx. Інститут також відзна
чив ЦЮ дату, влаштувавши 
конференцію з Канадоько-
українськиx питань, опублі
кувавши свій „ювілейний" 
проект „Нова" (програму 

для двомовних шкіл), ряд 
монографій та важливу пра. 
цю Ореста Мартиновича 
про українців у Канаді до 
І924 року. Окрім ювілей
них святкувань, ця дата з 
усією очевидністю висвіт
лила необхідність мати у 
штаті КIУС окремого пра
цівника, що буде розвивати 
програму канадсько-україн 
ськиx студій. З 0сени ц.р. д-
д-р Френсис Свиріпа прис
тупить до обов'язків дослід
ника з цих питань. 

Д-р Сисин, говорячи про 
важливі проєкти КIУС, на
голосив на значимості ан
гломовного проєкту „Енци
клопедія України". Втілен
ня його в життя, завдяки 
зусиллям невеликої групи 
працівників, очолюваних 
д-ром Струком, просува
ється швидкими темпами. 
Останні три томи мають 
з'явитися у 1993 році. 

Знаючи про ту зацікавле
ність, що викликають у на
уковців з-поза меж Канади 
стипендійні програми та 
фонди підтримки проектів, 
які КIУС надає або якими 
він розпоряджається кож
ного року, д-р Сисин розпо
вів, з чого формуються такі 
фонди і які головні критерії 
для отримання якоїсь сти
пендії чи дотації. 

Підтвердивши, що таки 
дійсно частина Видавницт
ва КIУСу, україномовна, 

В ДАНІX РОСТЕ число противників Маастріxського 
договору про створення європейського політичного і 
економічного союзу. Якщо під час референдуму 2-го 
червня проти підписання договору висловилося 50.7 
відсотка данців, то останні опитування засвідчують, що 
вже 57 відсотків громадян країни виступають проти 
входження Данії в європейський союз. Як відомо, тільки в 
трьох країнаx це питання вIирішується шляхом національ
ного референдуму - Iрляндії, Данії і Франції. Iрляндці 
підтримали договір, данці відкинули, а французи скажуть 
своє слово 20-го вересня. 1 

МIШСТЕР ЗАКОРДОНН|ІX справ Франції Ролян Дюма 
підтвердив у вівторок, 18-го серпня, що західні союзники 
готові прийти на допомогу шіїтам на півдні Іраку. 
Іракським воєнним літакам буде заборонено підніматися в 
повітря над територією, де проживає шіїтське населення. 
Аналогічну заборону було запроваджено щодо летів над 
північними територіями, де проживають курди. Союзники 
випрацьовують остаточний варіянт резолюції, яка повин
на припинити активність іракського воєнного летунства. 

МIШСТЕР ЗАКОРДОННІX справ Iзраїля ШімонПерес 
заявив у середу, 19-го серпня, що арабські уряди „трагічно 
помиляться", якщо не відгукнуться на заклик Iзраїля 
розпочати поважний діялоГі Тим часом арабські лідери не 
мають ніякого бажання продовжувати переговори. Під час 
своєї зустрічі в Дамаску вони висловили сумнів, чи можуть 
ЗСА бути чесним посередником на переговорах після того, 
як американський уряд дав гарантії щодо 10-більйонового 
кредиту для Iзраїля. 

переноситься в Україну, д-р 
Сисин пояснив, що тепер 
набагато легше редагувати 
і видати книжку українсь
кою мовою на Україні, ніж 
на Заході. Один з майбут
ніx проектів - це видання 
найкращих англомовних 
праць українських істори
ків в українських перекла
дах. 

У другому інтерв'ю, про 
працю Центру Досліджень 
Історії України ім. Петра 
Яцика, Галина Клід сказа
ла, що скільки б не писати 
чи не говорити про добро-
дійництво і жертвенність 
людини, вони не мають ви
міру: чи то мідяк, вкинутий 
у таріль немічного жебрака 
на вулиці Києва старень
кою бабусею, яка відірвала 
його від своєї більш ніж 
скромної пенсії, чи то сотня 
долярів, тяжко зароблена і 
пожертвувана кимось на 
оздоровлення дітей Чорно
биля. 

Мільйон долярів^подаро-
ваний у 1989 році паном 
Петром Яциком з Торонто 
на заснування Центру дос
ліджень історії України йо
го імени, важить, за її слова
ми, дуже багато, бо мова 
йде про розвиток науки, 
якої практично не існувало 
в Україні. 

Сказавши, що П. Яцик 
не тільки мав мільйон доля
рів, але й добру ідею — 
побачити видання головної 
праці Михайла Грушевсь-
кого „Історія України — 
Руси" в англійській мові, — 
директор Центру ім. П. Яци
ка д-р Сисин розповів слу
хачам радіопрограми про 
історію заснування Центру, 
його головні завдання та 
про перебіг справ цього 
колосального ;ЯК за важли
вістю, так і за обсягами ро
боти 5проекту. П'ять томів 
уже перекладено; два томи 
мають бути опубліковані 
якщо не до кінця I99З року, 
то на початку 1994 року. 
Повністю проект має бути 
здійснено, за словами д-ра 
Сисина, протягом наступ
них 8-9 років, до початку 
нового тисячоліття. 

Окрім цієї фундаменталь
ної праці: Центр ім. П. Яци
ка розпочинає видання серії 
англомовних монографій; 
деякі з них будуть перекла
дені на англійську, як нап
риклад, україномовна пра
ця доктора Iсаєвича зі Льво 
ва про братства, книжка 
німецькою мовою Кучабсь-
кого про Галичину в часи 
Визвольних Змагань чи пра 
ця канадської вченої д-ра 
Ольги Андріевської про ук
раїнські політичні партії та 

українських рух від револю 
ції І905 року до Першої 
світової війни. 

Центр також виділяє ряд 
стипендій та дотацій на оп
рацювання різних проектів 
науковцям України та Захо
ду; влаштовує конференції 
(як міжнародна конферен
ція з питань Хмельниччини, 
що була зорганізована ми
нулого року у Дніпропет
ровську). Зауваживши, що 
зараз на Україні хвиля пат. 
ріотичної „ейфоріГ заxлиС" 
нула наукові потреби, д-р 
Сисин підкреслив, що саме 
тому Центр мусить думати, 
власне, про конкретну нау
ку. 

Директор Центру дослід
жень історії України ім. П. 
Яцика зупинився більш де
тально на співпрці Центру з 
науковими установами в 
Україні та інших країнаx 
світу, яка проявляється у 
проведенні наукових конфе
ренцій і, зокрема, в розпо
чатиx спільних виданняx в 
Україні (головно, з Архео
графічним інститутом у Киє
ві, який, на його думку, є 
одним з найкращих із ново-
створениx установ). Одним 
з таких видань є кинжка 
,,Торгівля на Україні"; у 
плянаx — публікація праць 
західніx вчених про Украї
ну, і як перша з них — дво
томник покійного профе
сора Івана Лисяка-Рудни-
цького. 

Дуже важливим фактом 
визнання того, що науков-
ці-україністи вже не є „без
батченками", на думку 
д-ра Сисина являється те, 
що Центр отримав дотацію 
у сумі 60 тис. американсь
ких долярів від американсь
кої наукової фундації 
("NEH") на переклад 7, 8 і 9 
томів праці Грушевського 
,,Історія України~- Руси". 
Він розглядає це також як 
признання того, що Гру-
шевський є геніяльним істо
риком, вчення якого потріб
но донести всьому світові. 

Підсумовуючи розмову, 
д-р Сисин наголосив, що, на 
його думку, переклади праць 
західніx учених на україн
ську мову є дуже важливі, 
!снують певні надбання ук
раїнської історіографії, яка 
творилась тут, не скутої 
догмами і постулатами ре
жиму, й до цих пір ще не 
доступної в Україні. Необ
хідно дати можливість оз
найомитись з цими надбан
нями. В перспективі також 
— спільний намір разом з 
Інститутом суспільних наук 
у Львові та Інститутом сло
в'янських досліджень у Мос
кві видати джерела про ук
раїнську історію у москов
ських архівах (які є і, напев
не, залишаться там). Окрім 
того, Центр має далекосяж
ні пляни підготувати і вида
ти у майбутньому багато
томну історію новітнього 
періоду - від XVІ до XX 
століття. Очевидно, що 
такі наміри не втіляться 
відразу, потягнуть за собою 
розробку фундаментальних 
(за обсягом і в часі) науко
вих монографій з НЄДОСЛІД-
жениx дотепер тем. Але те, 
що було під силу одному 
титанові думки, Грушевсь-
кому, буде також по силі і 
Центру ім. П. Яцика, бо він 
має діяльну співпрацю з 
Україною. 

Ф ДО ВИНАИМУ ф 

До винайму 
ПОМЕШКАННЯ 

в Д ж е р з і С и т і , Н . Д ж . 

Тел.: (201) 659-568З 

Т^^тГ^X^" 
^І9АШ7НІ 

26 First Avenue 
New York. N,Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
HA СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ДАРУНКІВ - кераміка, різьба, 
вишивки, карточки. 

* П Р А Ц Я * 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
ПОДОРОЖЕЙ 

ПОШУКУЄ ОСОБУ 
на повний час або неповний, до 
комп'ютера, яка обізнана зі 

системою "SABRE". 

(914) 969-4200 

р ! л \І к ф 

UKRAINiAN S1NGLES 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self
addressed stamped envelope 

to: Single Ukrainians 
P.O. Box 24733 

Phila., Pa. 1 9 1 l l 

#FUNERAL DIRECTORS# 

П Е Т Р О ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
І 2 9 EAST 7 t h STREET 
N E W YORK, N.Y. 1 0 0 0 9 

(212) 67425б8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINtAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONOITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА, 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 SfuyYesant Avenue 

(corner Stoniey Terr.) 
UNION, NJ. 07083 

(908) 964-4222 
(201) 375-5555 

П А М ' Я Т Н И К И 
3 різних ґранітів, ставимо на 
цвинтаряx св. Андрія в Ба8нд 
Бруку, св. Духа в Гемптонбур~ 

ґу, та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА ФІРМА 

CYPRESS HILLS 
MONUMENTS 
Власник - украIнеціі 

В О Л О Д И М И Р 
Б I Л Я Н С Ь К И Й , 

ОКСАНА ЛОБАЧЕВСЬКА, 
К. М. КАРДОВИМ 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11206 
ТеI.: (718) 277-2332 

Відкрито кожного дня, в субо
ту включно, від 9 до 5 по пол., 

в неділю від 10 до 4 по пол. 
На бажання і для вигоди клієн
тів радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами й порадами. 

Атена Пашко: 

НА ВІСТРІ СВІЧКИ 
Українське видавництво „Смолоскип" їм. В. Симоненка, 

Балтимор-ЛьвIв-Торонто, 1991, друком УкрапрIнт, Вудсток, 
Мд., стор. 7й, 

На зміст книжки складаються поезії і три спомини про 
В. Стуса, К. ЗарицькутаВ. Iванишина та одне оповідання про 

трагедію Миколаївської церкви у Синяві. Ціна 7.00 дол. 

Мешканці стейту Ию Джерзі зобов'язані долучити до 
ціни б% продажного податку, 

HELP WANTED 

ПРИЙМЕМО на ПРАЦЮ 
до 

АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ' 
особу І3 знанням українсько! і англійської мов. 

Медичне забезпечення, п е н с і й н и й плян і інші 
бенефіти. Платня п ісля у м о в и . 

Проситься висилати р е з ю м е до : 

SVOBODA" 
З0 Montgomery Street ш Jersey City, N.J. 0 7 3 0 2 

ТеI.: ( 2 0 1 ) 4 3 4 - 0 2 3 7 , 




